
Managementsamenvatting 

Het WODC heeft het Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid 
(CSTM) van de Universiteit Twente, gevraagd om een evaluatie te 
verrichten van het Actieprogramma Handhaven op Niveau (HoN). Dit is 
het actieprogramma van de op 1 mei 2000 door de Minister van Justitie 
ingestelde stuurgroep Handhaven op Niveau. Dit rapport doet verslag 
van de evaluatie. Het betreft overigens een onderzoek met een beperkte 
omvang en korte looptijd.  
In deze managementsamenvatting worden de hoofdlijnen van het 
onderzoek en de resultaten beschreven. 
 
 

• Het Actieprogramma Handhaven op Niveau 
 
Het Actieprogramma HoN kende vier ambities: 
- handhaving nadrukkelijker op de politieke en bestuurlijke agenda plaatsen; 
- stimuleren dat samenwerking in de handhaving meer vanzelfsprekend 

wordt; 
- impulsen geven om de handhaving verder te professionaliseren;  
- de legitimiteit van handhaving door daadkrachtige en betrokken overheden 

vergroten. 
Om deze ambities te bereiken zijn drie programmalijnen ontwikkeld: 
- het inventariseren en ontwikkelen van best practices in de handhaving via 

stimuleringstrajecten op een zestal terreinen (prostitutie, brandveiligheid, 
coffeeshops, buitengebied, leerplicht en kwaliteit leefomgeving); 

- het bevorderen van programmatisch handhaven, onder meer door 
publicaties en via een benchmarkprogramma; 

- ondersteunende activiteiten, zoals inventarisaties, onderzoek, 
werkconferenties en competentiebeschrijvingen. 

Het actieprogramma had een looptijd van vijf jaar en liep dus eind 2005 af.  
 

• Onderzoeksvragen en onderzoeksaanpak 
 
Het evaluatie-onderzoek is van start gegaan met de volgende 
onderzoeksvragen: 
1. In welke mate zijn de ambities van de stuurgroep HoN gerealiseerd? 
2. In welke mate leveren de drie programmalijnen een bijdrage aan het 
realiseren van de ambities? 
3. Wat kan worden gezegd over het niveau van de naleving / handhaving van 
ordeningswetgeving in de periode 2000 – 2005 als gevolg van de activiteiten 
van de stuurgroep HoN? Wordt er bijvoorbeeld door waterschappen, 
gemeenten en provincies gestuurd op nalevingsniveaus en zo ja, welke 
resultaten zijn bekend? 
 
Diverse methoden van beleidsevaluatie zijn gebruikt bij het beantwoorden van 
de onderzoeksvragen. We hebben de uitvoering van HoN en de resultaten 
gereconstrueerd op basis van bestaand onderzoeksmateriaal, 



documentanalyse en de indrukken van respondenten bij interviews en 
workshops.  
Interviews hebben plaatsgevonden met 24 respondenten. Daarnaast is een 
tweetal workshops georganiseerd, een met de focus op programmatisch 
handhaven, de ander gericht op de inhoudelijke thema’s. Aan de beide 
workshops is deelgenomen door 12 personen. In de bijlagen is een overzicht 
opgenomen van respondenten. 
 

• De resultaten van het onderzoek in beeld gebracht 
 
Bij de evaluatie is gewerkt met een eenvoudig model en een consistente set 
van evaluatiecriteria. Aan de hand van dit model zijn de verschillende 
programmalijnen van HoN geanalyseerd. Hieronder worden op basis van 
deze deelanalyses de conclusies vermeld over het actieprogramma als 
geheel.  
 
 
 
Opzet en capaciteit HoN 
1. HoN – actieprogramma, bureau en stuurgroep  
HoN is opgezet als een projectorganisatie. Een relatief klein projectbureau is 
ondergebracht bij het ministerie van Justitie, buiten de lijnorganisatie. Dit 
bureau ondersteunde de stuurgroep HoN. De uitvoering van het 
actieprogramma is in samenwerking met andere ministeries vormgegeven.  
Het totale budget voor HoN bedroeg de afgelopen vijf jaren 7,5 miljoen euro. 
In een bijlage is een overzicht opgenomen van de belangrijkste producten van 
HoN. 
 
Uitvoering HoN 
2. activiteiten en producten (bekendheid en waardering kwaliteit van)  
De activiteiten en producten van HoN hebben de nodige bekendheid 
verworven. Met name de bekendheid van de activiteiten rondom 
programmatisch handhaven is goed. Bij de inhoudelijke thema’s loopt de 
bekendheid van activiteiten en producten sterk uiteen. In sommige 
beleidsvelden was en is HoN nadrukkelijk aanwezig. Binnen andere 
beleidsvelden zijn de activiteiten en producten nauwelijks bekend. De soms 
geringe bekendheid komt voor een deel omdat de verspreiding van producten 
bij een aantal thema’s nog op gang moet komen. Een andere oorzaak is de 
kwaliteit van de producten. In een flink aantal gevallen is meer sprake van 
praktijkvoorbeelden dan van best practices.  
 
Decentrale politieke en beleidsprocessen 
3a. bestuurlijke & politieke aandacht &  
3b. decentrale beleidskeuzen (consistentie en transparantie)  
Bestuurlijke en politieke aandacht komt en gaat, vooral ook als een 
schokeffect na rampen en incidenten. In die zin is HoN meestal niet 
verantwoordelijk geweest voor het opwekken van aandacht. HoN speelde 
vervolgens wel een belangrijke rol in het (wat langer) vasthouden van die 
aandacht en het vertalen daarvan in concrete activiteiten.  



Met name programmatisch handhaven heeft een positief effect gehad op de 
consistentie en transparantie van het decentrale handhavingsbeleid. Dankzij 
de risico-inventarisatie is handhaving meer systematisch en minder ad-hoc. In 
hoeverre HoN heeft geleid tot meer bestuurlijke en politieke aandacht voor 
handhaving op specifieke beleidsterreinen is discutabel.  
 
Decentrale implementatieprocessen 
4a. handhavingscapaciteit (kwantitatief en professionaliteit) &  
4b. wijze van toepassing (integraliteit en samenwerking)  
Uit de projectmonitor blijkt dat volgens inschattingen van gemeenten zelf de 
kwantitatieve handhavingscapaciteit de afgelopen vijf jaren is toegenomen. 
De bijdrage van HoN hieraan kon echter niet eenduidig worden vastgesteld.  
De handhavingspraktijk is in de afgelopen jaren geprofessionaliseerd. 
Verschillende activiteiten van HoN zijn hierop gericht geweest en hebben er 
ook aan bijgedragen.  
Integraal handhaven is in toenemende mate een thema maar blijft lastig, vergt 
veel van de competenties van de handhavers en stuit soms ook op juridische 
grenzen. 
De samenwerking op veel beleidsterreinen is toegenomen. Op een flink 
aantal beleidsterreinen wordt de vorming van netwerken genoemd als 
grootste verdienste van HoN. Vaak blijkt het versterken van de samenwerking 
wel een lastig onderwerp te zijn, bijvoorbeeld vanwege uiteenlopende 
handhavingsstijlen.  
Hoewel de aanpak van met name programmatisch handhaven in theorie een 
duidelijke verbinding legt tussen bestuur/politiek en de uitvoering, is het in de 
praktijk lastig gebleken deze relatie voldoende intensief te laten zijn.  
 
Daadwerkelijke handhaving 
5 daadwerkelijke handhavingsactiviteiten  
Gedrag doelgroepen 
6. naleving 
Binnen het kader van dit onderzoek is nauwelijks mogelijk gebleken om de 
punten 5 en 6 te evalueren. Systematisch onderzoek daarnaar is tot op heden 
onvoldoende verricht waardoor de gegevens daarvoor ontbreken. Het zelf 
verzamelen daarvan maakte geen deel uit van dit onderzoek. Uitspraken over 
deze variabelen zijn niet verantwoord te doen op basis van indicaties uit 
enkele interviews en workshops. Vandaar dat in overleg met de 
begeleidingscommissie is besloten deze variabelen verder buiten beeld van 
dit onderzoek te laten. 
 
 
 

• De onderzoeksvragen beantwoord 
 
1. In welke mate zijn de ambities van de stuurgroep HoN: 
- dat de handhaving nadrukkelijk op de politieke en bestuurlijke agenda komt 
te staan, 
- dat samenwerking tussen handhavers en de handhavende instanties 
vanzelfsprekend wordt, 



- dat bestuurders en handhavers structureel hun eigen professionaliteit 
organiseren en managen, 
- dat ‘gehandhaafd worden’ ervaren wordt als legitiem optreden van een 
daadkrachtige en betrokken overheid, 
gerealiseerd? 
Bestuurlijke aandacht was er met name in de beginjaren, mede en vooral als 
reactie op Volendam en Enschede, maar deze aandacht is daarna ook weer 
weggeëbd. HoN heeft dat niet kunnen voorkomen, hooguit vertragen. Het 
momentum is wel benut om nieuwe praktijken ingang te doen vinden die nu 
vooral door ambtenaren verder worden gedragen. Daarmee is ons oordeel over 
HoN positief – als een belangrijk onderdeel van de oorzakelijke factoren die 
hebben geleid tot de versterking van de aandacht voor handhaving resulterend 
in de implementatie van nieuwe praktijken. Op den duur is een dergelijk 
vliegwiel echter onvoldoende en moet bestuurlijke aandacht en prioriteit een 
bron van zorg en aandacht blijven.  
Versterking van de samenwerking is een van de belangrijkste verdiensten van 
HoN. Tegelijkertijd constateren we ook dat samenwerking lastig is en blijft.  
Ten aanzien van de professionaliteit van bestuurders en handhavers zijn 
verbeteringen zichtbaar in de afgelopen vijf jaren. Meer aandacht bestaat voor 
een meer systematische en integrale aanpak, hoewel dat per thema wel 
uiteenloopt. Veel respondenten benadrukken wel dat blijvende aandacht en 
stimulering nodig is om het effect te laten beklijven.  
In de samenleving is een duidelijke trend waarneembaar naar repressiever 
optreden ten opzichte van het ‘verleiden tot naleving’. Een van de gevolgen 
daarvan is dat handhaving waarschijnlijk eerder als legitiem wordt ervaren. De 
invloed hierop van HoN is niet duidelijk af te bakenen. HoN paste wel goed bij 
de maatschappelijke trend en heeft een deel van de aandacht ook weten te 
benutten en kanaliseren door het aanbieden van modellen en instrumenten. 
Ook hier is dus het oordeel over HoN positief, als niet meer of minder dan 
belangrijk onderdeel van de oorzakelijke factoren die hebben bijgedragen tot 
verbeteringen. 
 
2. In welke mate leveren de drie programmalijnen een bijdrage aan het 
realiseren van de ambities? 
Programmatisch handhaven is later toegevoegd aan het actieprogramma maar 
kan nu worden gezien als de kern van HoN. De afweging van risico’s en het 
systematisch en transparant neerleggen van keuzes in een 
handhavingsprogramma is een belangrijke randvoorwaarde voor een betere 
handhaving. De risicomatrix wordt gezien als bruikbaar en waardevol. De 
ondersteunende activiteiten in de vorm van onderzoeken, conferenties, 
competentiebeschrijvingen hebben ook duidelijk bijgedragen aan het 
versterken van de handhaving. Het oordeel over deze programmalijn is 
derhalve positief.  
De kwaliteit van veel best practices is niet zodanig dat er trendbreuken of 
kwaliteitssprongen (de oorspronkelijke ambitie van de stuurgroep) te 
verwachten zijn. De communicatie over en verspreiding van de best practices 
laat soms te wensen over. Hoewel de aandacht voor specifieke thema’s wel tot 
nadere bewustwording heeft geleid, is de praktische bijdrage van HoN in veel 
gevallen beperkt. Het oordeel hierover is derhalve uiteenlopend, maar in veel 
gevallen kritisch. De potenties zijn in de meeste gevallen (nog) niet 



waargemaakt. Wij stellen wel de vraag of de periode van vijf jaar ook niet 
gewoon te kort was om deze mogelijke opbrengsten te realiseren.   
Ten aanzien van de samenhang tussen beide programmalijnen constateren we 
dat centrale ideeën uit programmatisch handhaven niet in de aanpak van alle 
thema’s en best practices hebben doorgewerkt.  
 
3. Wat kan worden gezegd over het niveau van de naleving / handhaving van 
ordeningswetgeving in de periode 2000 – 2005 als gevolg van de activiteiten 
van de stuurgroep HoN? Wordt er bijvoorbeeld door waterschappen, 
gemeenten en provincies gestuurd op nalevingsniveaus en zo ja, op welke 
resultaten zijn bekend?  
Ten aanzien van de derde onderzoeksvraag kunnen we slechts een zeer 
globaal antwoord geven. Er is geen breed onderzoek geweest naar de 
daadwerkelijke ontwikkeling van handhaving en naleving op de deelterreinen 
van de ordeningswetgeving in deze periode. Vanuit het evaluatiemodel dat we 
in dit onderzoek hebben gebruikt, kunnen we wel vaststellen dat in een aantal 
processen die voorafgaan aan een verbeterde handhaving en naleving, 
positieve resultaten zijn geboekt. HoN heeft mede gezorgd voor het langer 
vasthouden van aandacht voor handhaving en via instrumenten en 
hulpmiddelen is aan decentrale overheden steun geboden bij het verstevigen 
van hun aanpak. Ook zijn er indicaties voor een gestegen professionaliteit, 
meer streven naar integratie en een verbeterde samenwerking. Tegelijkertijd 
hebben we ook geconstateerd dat veel best practices, bedoeld om 
gemeenten te ondersteunen, (nog) niet worden gebruikt, soms omdat ze nog 
maar kort beschikbaar zijn, maar ook regelmatig omdat er twijfels zijn bij de 
kwaliteit ervan. Of ze een grote kwaliteitssprong in de handhaving mogelijk 
gaan maken, moet daarmee betwijfeld worden. Wel zijn er dus stappen gezet 
in de goede richting. 
 

• Tenslotte 
 
In hoeverre heeft HoN bijgedragen aan het handhavingsbeleid? Wat is de 
blijvende waarde hiervan? Zonder HoN was er ongetwijfeld ook het nodige 
gebeurd. Incidenten zoals Volendam hadden waarschijnlijk ook zonder HoN tot 
een (bestuurlijke) reactie geleid. HoN was in die zin meer trendvolger dan 
trendsetter. Toch doet dat weinig af aan de waarde van HoN. HoN paste bij de 
ontwikkelingen, benutte en kanaliseerde het ‘momentum’ en heeft op deze 
manier bijgedragen. Het is de vraag of in deze periode en onder deze 
omstandigheden het realistisch zou zijn om veel méér resultaat te verwachten. 
In het algemeen is een positief oordeel over HoN op zijn plaats.  
Zal dit effect beklijven? Is het verankerd? Hoewel de toegenomen aandacht 
voor handhaving op een aantal plaatsen is geïnstitutionaliseerd, resulteert dit 
onderzoek in het beeld dat zonder blijvende prikkels zaken weer zullen 
verwateren.  
 
In een aparte sideletter hebben de onderzoekers enkele aanbevelingen 
geformuleerd. 
 


